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ADEVĂRUL 
 
Viscolul închide şcolile. Lista judeţelor unde cursurile vor fi suspendate luni şi marţi din cauza 
vremii 
 
adev.ro/p4pm7t 
 
Viscolul anunţat de meteorologi pentru luni şi marţi a determinat autorităţile să suspende cursurile în 
trei judeţe şi în Bucureşti. Şi o universitate din Suceava a anunţat că nu-şi va deschide porţile din 
cauza unor probleme cu încălzirea, în condiţiile în care nordul ţării este deja afectat de ger. 
Gabriela Firea a anunţat prima închiderea şcolilor Şcolile din Bucureşti vor fi închise luni şi marţi, a 
anunţat, duminică, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Ea a precizat că această perioadă ar putea să fie 
extinsă în funcţie de evoluţia vremii. Primarul General al Capitalei a precizat că hotărârea este 
valabilă inclusiv  pentru grădiniţe şi licee. De asemenea, a adăugat că această perioadă ar putea  fi 
extinsă. "Din analiza pe care a realizat-o, extrem de responsabil, cu domnul prefect, cu doamna 
director ANM Bucureşti- Ilfov, cu domnul inspector general şcolar al Municipului Bucureşti, am luat 
împreună decizia şi va fi comunicată în cursul zilei de astăzi, ca luni şi marţi să nu aibă loc cursuri în 
Bucureşti şi probabil se va extinde această decizie. Nu pot eu să o anunţ, ci autorităţile locale si 
responsabile probabil pentru toată zona în care va fi anunţat codul portocaliu. Este vorba despre 
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vânt, ger şi de asemenea ninsoare temporar abundentă", a declarat primarul general al Capitalei. Nici 
elevii din Ilfov nu vor merge luni şi marţi la şcoală Şcolile vor fi închise din cauza viscolului, luni şi 
marţi, şi în judeţul Ilfov, a anunţat, duminică seară, Ministerul Educaţiei. Instituţia precizează că în 
judeţele în care vor fi închise şcolile, respectiv Ilfov, Dolj, Constanţa şi Giurgiu, precum şi în Capitală, 
orele de curs vor fi recuperate conform calendarului stabilit de fiecare unitate de învăţământ, cu 
aprobarea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv ISMB. Viscolul afectează şi programul 
evaluărilor din cadrul examenului de Bacalaureat Probele pentru evaluarea competenţelor în cadrul 
Bacalaureatului - pentru elevii care nu au reuşit să ajungă la sesiunea stabilită de Ministerul Educaţiei 
- nu vor mai fi susţinute luni. Astfel, Ministerul Educaţiei urmează să stabilească o nouă dată pentru 
desfăşurarea competenţelor, a declarat, duminică, şeful Inspectoratului Şcolar din Bucureşti Florin 
Lixandru. „Mâine este prevăzută susţinerea unor probe de evaluare a competenţelor în cadrul 
examenului de bacalaureat pentru elevii care nu s-au putut prezenta în cele două săptămâni 
anterioare de susţinere a examenelor. Aceste probe se vor decala şi cred că vor avea loc miercuri, cu 
acordul Ministerului Educaţiei", a afirmat Florin Lixandru, în cadrul Comandamentului de iarnă de la 
Primăria Capitalei, citat de Agerpres. Potrivit şefului IŞMB, decizia privind suspendarea cursurilor în 
instituţiile de învăţământ universitar aparţine acestora, întrucât beneficiază de autonomie 
universitară. Toate şcolile din judeţul Giurgiu au cursurile suspendate luni şi marţi Membrii 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au decis în cadul unei şedinţe extraordinare 
suspendarea cursurilor în toate unităţile de învăţământ din judeţ pentru zilele de luni şi marţi, anunţă 
ISU Giurgiu. Decizia a fost luată împreună cu cei de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu, în 
condiţiile în care Giurgiu este unul dintre judeţele pentru care meteorologii au emis o avertizare cod 
portocaliu de viscol, ninsori abundente şi temperaturi scăzute.   În judeţul Constanţa, şcolile vor fi 
închise luni Începând de luni, va fi activat Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei care va funcţiona la sediul ISU “Dobrogea”. Totodată, s-a decis suspendarea cursurilor în 
toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Constanţa pentru ziua de luni, 26.02.2018. 
Tot în cursul zilei de luni, în urma analizării situaţiei operative existente la nivelul judeţului, se va 
hotărî necesitatea prelungirii suspendării şi pentru zilele următoare.  Elevii doljeni stau acasă luni şi 
marţi Comitetul Judeţean pentru Situaţii de urgenţă a luat hotărârea să închidă şcolile şi liceele din 
Municipiul Craiova în perioada 26 - 27 Februarie 2018. „În cadrul comandamentului de iarnă am decis 
să suspendăm activitatea şcolilor şi grădiniţelor din municipiul Craiova. Ne-am gândit la siguranţa 
craiovenilor, dar mai ales a elevilor“, a declarat Mihail Genoiu, Primarul municipiul Craiova. Şi în 
judeţul Dolj cursurile vor fi suspendate luni şi marţi. În funcţie de evoluţia vremii, în urma analizării 
situaţiei operative existente la nivelul judeţului, măsura închiderii şcolilor ar putea fi prelungită. Gerul 
şi problemele cu termoficarea ţin închisă Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava Cel puţin două 
zile, la Universitatea din Suceava nu se vor ţine cursuri, iar studenţii sunt anunţaţi pe reţele de 
socializare să nu revină la şcoală decât pe la jumătatea săptămânii. S-a ajuns la această situaţie 
deoarece Thermonet nu poate asigura agent termic suficient pentru încălzirea sălilor de învăţământ 
şi nici în cămine. Cod portocaliu de viscol şi ninsoare în sud, până marţi, şi cod portocaliu de ger până 
joi, în cea mai mare parte a ţării Meteorologii au emis duminică avertizări cod portocaliu de viscol şi 
ninsoare pentru majoritatea judeţelor din sudul ţării. Avertizările meteo sunt valabile de luni 
dimineaţă până marţi noapte. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a transmis, sâmbătă, 
un alt Cod galben, respectiv portocaliu de ger, pentru toate judeţele ţării. Codul galben a intrat în 
vigoare sâmbătă noapte, de la ora 3.00, şi va afecta regiunea de nord şi nord-vest. Codul Portocaliu 
va intra în vigoare începând din 26 februarie, tot de la ora 3.00, şi afecta celelalte zone ale ţării. 
Avertizările sunt valabile până pe 1 martie. 
 
Cristian Presură, cercetătorul român stabilit în Olanda: „Secretul educaţiei este fascinaţia. Dar mai 
există un lucru, problema informaţiei” 
 
adev.ro/p4qjd6 
 
Cercetător la compania Philips, din Olanda, Cristian Presură a susţinut sâmbătă, la Ateneul Român, 
prelegerea „Răspunsul fizicii”, în cadrul festivalului de conferinţe „Despre lumea în care trăim”. Într-
un dialog cu scriitorul Vlad Zografi, Presură a explicat cum ar trebui să fie educaţia în viziunea sa. 

http://adev.ro/p4qjd6


Una dintre cele mai cunoscute invenţii ale lui Cristian Presură (47 de ani) este primul ceas capabil să 
măsoare pulsul sportivilor numai pe baza senzorilor optici. Pe lângă activitatea de cercetare, Presură 
are o activitate intensă de popularizare a ştiinţei în limba română, fiind membru al asociaţiei pentru 
Ştiinţă pentru Toţi şi autor al lucrării „Fizica povestită”, apărută Editura Humanitas şi premiată în anul 
2016 de Academia Română. În cadrul conferinţei de la Ateneu, Presură a explicat că el crede că se 
poate învăţa numai prin fascinaţie, pentru că „dacă un anumit lucru a intrat în inima copilului, se 
dezvoltă de la sine”.   „Câţi dintre noi nu avem lucruri inventate de alţii şi nu ştim de cine sunt 
făcute?” a întrebat retoric cercetătorul stabilit în Olanda. În schimb, a continuat acesta, toţi avem un 
profesor drag de care ne aducem aminte, pe care îl vizităm din când. Scânteia pusă de profesori „La 
un moment dat în viaţă, acel profesor a pus o scânteie, iar acea scânteie s-a aprins”, a explicat 
Presură motivul pentru care ne vizităm profesorii sau ne aducem aminte de ei cu drag. Pentru 
Presură, acel profesor a fost Alexandru Nicolae pe care l-a întâlnit pe când era student la Facultatea 
de electronică. Acesta i-a dat o carte, fizica lui Richard Feynman, povestindu-i de ce ar trebui să o 
citească. La scurt timp după, scânteia a crescut, iar lui Presură i-a fost clar că trebuie să facă şi 
Facultatea de fizică.  „Secretul educaţiei este, cred eu, până la urmă, fascinaţia. Dar mai există un 
lucru, anume problema informaţiei”, a mai spus cercetătorul.  Axându-se pe domeniul pe care îl 
cunoaşte, fizica, Presură a explicat că este foarte mult de învăţat. „Ia un maual, e plin de formule, e 
plin de lucruri”. „Sunt atât de multe lucruri, încât copiii nu pot să le mai digere”, a adăugat Cristian 
Presură. Nevoia de informaţie simplă, nu uşoară Cercetătorul a mai spus că e nevoie ca informaţia să 
fie selectată, fiind nevoie de una fascinantă şi simplă. În ceea ce priveşte simplitatea, Presură a făcut 
distincţie între ce înseamă „simplu” şi ce înseamnă „uşor”. „Simplă, nu uşoară. Nu ce e uşor... Cum 
spunea Constantin Brâncuşi: simplitatea este complexitatea rezolvată, adică acel lucru simplu care 
este fundamental, de care ei (copiii n.r.) sunt fascinaţi, şi în urma căruia ei pot să construiască mai 
departe”, a explicat Presură.  Cristian Presură (foto: dreapta) a urmat studiile facultăţilor de 
electrotehnică şi fizică. A lucrat la Institutul de Fizică Atomică, unde s-a ocupat de instalaţii electrice 
şi a studiat proprietăţile laserilor cu medii active solide. În 2002 a obţinut doctoratul în fizică la 
Universitatea Groningen, Olanda, unde a caracterizat proprietăţile optice ale sistemelor corelate de 
electroni. Rezultatele sale s-au concretizat în lucrări publicate în reviste de specialitate: Physical 
Review B, Physical Review Letters şi Science.  A publicat mai multe zeci de lucrări şi brevete de 
invenţie şi este membru al asociaţiei cercetătorilor români Ad Astra şi fondator al asociaţiei Ştiinţă 
pentru Toţi.   
 
Evaluarea competenţelor la BAC, amânată din cauza vremii extreme. Ministerul Educaţiei urmează 
să stabilească noul calendar 
 
adev.ro/p4pqif 
 
Probele pentru evaluarea competenţelor în cadrul Bacalaureatului- pentru elevii care nu au reuşit să 
ajungă la sesiunea stabilită de Ministerul Educaţiei- nu vor mai fi susţinute luni. Astfel, Ministerul 
Educaţiei urmează să stabilească o nouă dată pentru desfăşurarea competenţelor, a declarat, 
duminică, şeful Inspectoratului Şcolar din Bucureşti Florin Lixandru. 
„Mâine este prevăzută susţinerea unor probe de evaluare a competenţelor în cadrul examenului de 
bacalaureat pentru elevii care nu s-au putut prezenta în cele două săptămâni anterioare de susţinere 
a examenelor. Aceste probe se vor decala şi cred că vor avea loc miercuri, cu acordul Ministerului 
Educaţiei", a afirmat Florin Lixandru, în cadrul Comandamentului de iarnă de la Primăria Capitalei, 
citat de Agerpres. Potrivit şefului IŞMB, decizia privind suspendarea cursurilor în instituţiile de 
învăţământ universitar aparţine acestora, întrucât beneficiază de autonomie universitară. Luni şi 
marţi nu vor avea loc cursuri în grădiniţele, şcolile şi liceele din Bucureşti, din cauza condiţiilor meteo 
nefavorabile, a anunţat duminică primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Decizia a fost luată, în 
urma unei analize "extrem de responsabile", împreună cu instituţiile de resort - Prefectura, ANM, 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 
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Autorii ale căror manuale şcolare vor fi declarate admise în urma evaluării vor remuneraţi cu sume 
cuprinse între 25.000 şi 45.000 de lei 
 
adev.ro/p4nm6t 
 
Autorii ale căror manuale şcolare vor fi declarate admise de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) vor 
fi remuneraţi de Editura Didactică şi Pedagogică, odată cu cedarea drepturilor de autor, cu sume 
cuprinse între 25.000 de lei şi 45.000 de lei (brut), în funcţie de disciplină şi tipul de învăţământ, 
primar sau gimnazial, a transmis sâmbătă MEN. 
Potrivit comunicatului emis de instituţie, autorii sau grupurile de autori cu cel mai mare punctaj ale 
căror manuscrise vor fi publicate ca manuale şcolare la disciplinele din învăţământul primar cu una 
sau două ore pe săptămână vor primi 25.000 de lei brut, iar pentru disciplinele cu trei sau mai multe 
ore pe săptămână, vor primi 35.000 de lei brut. La învăţământul gimnazial, remuneraţia pentru 
autorii sau grupurile de autori care vor avea manuale aprobate la materiile cu o oră pe săptămână 
este de 25.000 de lei brut, la cele cu două ore pe săptămână - 35.000 de lei brut, iar la cele cu patru 
ore pe săptămână - 45.000 de lei brut. De asemenea, autorii sau grupurile de autori care au obţinut 
al doilea şi al treilea punctaj, vor primi 50 la sută din remuneraţia acordată manuscrisului cu cel mai 
mare punctaj, respectiv 25 la sută, cu condiţia să fi primit minimum 85 de puncte la evaluare. 
Ministerul Educaţiei Naţionale spune că va oferi în plus autorilor sau grupurilor de autori cu 
manucrise declarate admise de pe primele trei poziţii un punctaj distinct, reflectat în metodologia de 
acordare a gradaţiei de merit pentru anul 2019. 
 
A fost publicată metodologia pentru înscrierea în clasa pregătitoare. Când vor putea fi înscrişi copiii 
 
adev.ro/p4ngul 
 
În clasa pregătitoare pot fi înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, 
inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 
decembrie 2018, inclusiv, pot fi înscrişi dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea 
pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, potrivit metodologiei publicată sâmbătă de 
Ministerul Educaţiei. 
Evaluarea dezvoltării psihosomatice se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean/al 
Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 1 – 23 
martie. Prima fază a procesului de completare şi depunere a cererilor de înscriere a copiilor în 
învăţământul primar se desfăşoară între 8 şi 26 martie şi va fi urmată de o a doua etapă, programată 
între 12 şi 18 aprilie. Aceasta este rezervată părinţilor copiilor care nu au fost înscrişi în prima etapă 
sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcţie de locurile 
disponibile. Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a circumscripţiilor şcolare, a planului de 
şcolarizare propus şi a numărului de clase pregătitoare se realizează în data de 1 martie. Cererea-tip 
se poate completa online sau la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele doreşte 
înscrierea copilului, în interiorul perioadelor din calendarul aprobat de Ministerul Educaţiei. Validarea 
cererii-tip este obligatorie şi are loc în unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea, în 
prezenţa acestuia şi a cel puţin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, între orele 8 - 18:00 (luni-vineri). 
Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să 
organizeze Ziua porţilor deschise într-una din zilele din intervalul 1 - 12 martie. Cu acest prilej, părinţii 
şi copiii vor putea vizita spaţiile şcolare şi vor putea discuta cu cadrele didactice. Fiecare locuinţă este 
arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate - şcoala de circumscripţie. Inspectoratele şcolare 
judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti au responsabilitatea organizării sau, 
după caz, a reorganizării circumscripţiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele şcolare vor soluţiona 
orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar, în interesul educaţional al elevului şi în 
limitele legii. Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent, 
corect şi cât mai rapid informarea şi consilierea părinţilor pe tema prevederilor legii şi ale 
metodologiei. Circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare 
alocate, perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum şi adresele 

http://adev.ro/p4nm6t
http://adev.ro/p4ngul


unităţilor/instituţiilor la care se desfăşoară evaluarea psihosomatică vor fi afişate pe site-urile 
inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi ale 
unităţilor de învăţământ. Reamintim faptul că învăţământul primar este obligatoriu şi cuprinde clasa 
pregătitoare şi clasele I-IV. Numărul de locuri alocate, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa 
pregătitoare în învăţământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit 
vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, astfel, şcolarizarea tuturor copiilor. 
 
EVENIMENTUL ZILEI 
 
PUTEREA 

BUCUREȘTI. Probele pentru evaluarea competențelor în cadrul BACALAUREATULUI, amânate 
pentru MIERCURI 

http://www.puterea.ro/educatie/bucuresti-probele-pentru-evaluarea-competentelor-in-cadrul-
bacalaureatului-amanate-pentru-miercuri-164598.html 
 
Probele pentru evaluarea competenţelor în cadrul bacalaureatului care urmau să fie susţinute luni 
vor avea loc cel mai probabil miercuri, cu acordul Ministerului Educaţiei, în urma deciziei anunţate 
de suspendare a cursurilor luni şi marţi, a declarat duminică inspectorul şcolar general, Florin 
Lixandru, informează Agerpres. 

"Mâine este prevăzută susţinerea unor probe de evaluare a competenţelor în cadrul examenului de 
bacalaureat pentru elevii care nu s-au putut prezenta în cele două săptămâni anterioare de susţinere 
a examenelor. Aceste probe se vor decala şi cred că vor avea loc miercuri, cu acordul Ministerului 
Educaţiei", a afirmat Florin Lixandru, în cadrul Comandamentului de iarnă de la Primăria Capitalei. 
Potrivit şefului IŞMB, decizia privind suspendarea cursurilor în instituţiile de învăţământ universitar 
aparţine acestora, întrucât beneficiază de autonomie universitară. 

 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 

Școli închise în Constanța, Dolj și Giurgiu din cauza ninsorii și gerului 

http://romanialibera.ro/social/scoli-inchise-in-constanta-dolj-si-giurgiu-din-cauza-ninsorii-si-gerului-
712161 
 
Școli închise în Constanța, Dolj și Giurgiu din cauza ninsorii și gerului. Autoritățile locale au decis 
suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ, după ce meteorologii au emis coduri 
portocalii de ninsori abundente, ger și viscol. 
Inspectoratul Școlar Dolj a dispus ca toate școlile și grădinițele din județ să fie închise luni și marți din 
cauza ninsorilor și gerului. 
Totodată, autoritățile din Constanța au hotărât să suspende cursurile în toate școlile din întreg 
județul pentru ziua de luni, 26 februarie, notează cugetliber.ro. Măsura a fost luată în urma ședinței 
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța și este valabilă pentru toate unitățile de 
învățământ preuniversitar din județ. 
În funcție de cum va fi vremea, autoritățile vor decide dacă este necesară suspendarea cursurilor și în 
zilele următoare. 
Mai mult, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu a decis, împreună cu Inspectoratul 
Școlar Județean, suspendarea cursurilor pentru zilele de luni și marți în școlile din tot județul, 
potrivit giurgiuveanul.ro. 
Gabriela Firea a anunțat că școlile din București sunt închise luni și marți. Totodată, primarul Capitalei 
a spus că această perioadă ar putea să fie extinsă. Decizia a fost luată în contextul în care București se 
află sub avertizare cod portocaliu de ninsori și viscol. 
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Totodată, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat că sistează cursurile luni și marți din 
cauza frigului. Conducerea instituției de învățământ a precizat că întâmpină probleme în a asigura 
încălzirea sălilor de curs și a căminelor. 
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HOTNEWS 

UPDATE Scolile vor fi inchise luni si marti in Bucuresti / Firea: "Probabil se va extinde aceasta 
decizie" 

https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-22307441-update-scolile-vor-inchise-luni-marti-
bucuresti-firea-probabil-extinde-aceasta-decizie.htm 
 
Scolile din Bucuresti se vor inchide luni si marti din cauza atentionarilor emise de meteorologi, a 
anuntat primarul general, Gabriela Firea, precizand ca o masura similara ar putea fi luata si pentru 
zilele urmatoare. Anuntul a fost facut in cadrul comandamentului de iarna convocat duminica la 
pranz de Firea.  
 
"In primul rand ne intereseaza viata cetatenilor si sanatatea acestora si mai putin anumite critici. (...) 
Am luat decizia ca luni si marti sa nu aiba loc cursuri in Bucuresti si probabil se va extinde aceasta 
decizie. (...) Este vorba despre vant, ger, doua fenomene suprapuse si de asemenea ninsoare 
temporar abundenta"", a spus primarul general al Capitalei, potrivit Agerpres.   
 
UPDATE 15.47 "In unitatile de invatamant particular, decizia apartine conducerilor acestora" a 
declarat inspectorul general scolar  Florin Lixandru 
Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica doua coduri portocalii prin care 
avertizeaza ca, incepand de luni dimineata, urmeaza ninsori si viscol in 12 judete din sudul si sud-
estul Romaniei. 
 
De asemenea, un cod portocaliu de temperaturi foarte scazute va intra in vigoare luni dimineata si isi 
va inceta valabilitatea joi.  
 
In Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea valul de frig se va intensifica, gerul va 
fi persistent chiar si pe parcursul zilelor, cand valorile termice vor fi comparabile cu recordurile 
inregistrate in aceasta perioada. Temperaturile maxime vor fi frecvent intre -12 si -8 grade, cele 
minime se vor incadra in general intre -22 si -12 grade, iar rafalele vantului vor accentua senzatia de 
frig. 

Mediafax 

Şcoli ÎNCHISE, luni şi marţi, în Bucureşti. Firea: Prefer să se spună că am fost uşor prea alertaţi 
decât să numărăm victime/ Critici de la USR: închide şcolile ca să nu se închidă TRAFICUL/ Cum au 
reacţionat bucureştenii 

http://www.mediafax.ro/social/scoli-inchise-luni-marti-bucuresti-firea-prefer-spuna-usor-prea-
alertati-numaram-victime-critici-usr-inchide-scolile-inchida-traficul-au-reactionat-bucurestenii-
17031887 
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Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, duminică, la şedinţa comandamentului de 
iarnă, că, având în vedere avertizarea cod portocaliu de ger sub care se va afla Bucureştiul, şcolile vor 
fi închise în zilele de luni şi marţi. 
"Din analiza pe care a realizat-o, extrem de responsabil, cu domnul prefect, cu doamna director ANM 
Bucureşti- Ilfov, cu domnul inspector general şcolar al Municipului Bucureşti, am luat împreună 
decizia şi va fi comunicată în cursul zilei de astăzi, ca luni şi marţi să nu aibă loc cursuri în Bucureşti şi 
probabil se va extinde această decizie. Nu pot eu să o anunţ, ci autorităţile locale si responsabile 
probabil pentru toată zona în care va fi anunţat codul portocaliu. Este vorba despre vânt, ger şi de 
asemenea ninsoare temporar abundentă", a declarat primarul general al Capitalei. 
Gabriela Firea le-a transmis contestatarilor deciziilor de acest fel că preferă să fie precaută decât să 
numere victime. 
"Eu prefer să venim întotdeauna cu măsuri de prevenţie. Prefer să se spună că am fost uşor-uşor 
prea alertaţi decât să numărăm victime", a completat edilul. 
"Având în vedere avertizările de cod galben şi cod portocaliu, am discutat cu reprezentanţii 
Ministerului Educaţiei (...) intenţia de a suspenda cursurile pentru zilele de luni şi marţi în toate 
unităţile de învăţământ preuniversitar, pornind de la învăţământul preşcolar, gimanzial şi liceal, cel 
puţin în cele de stat, în unităţile de învăţământ particular, decizia aparţine conducerilor acestora. (...) 
Astăzi (duminică -n.r.) va pleca către unităţile de învăţământ o adresă prin care vom comunica decizia 
pe care am luat-o şi voi atrage atenţia conducerilor unităţilor de învăţământ despre responsabilitatea 
ce le revine pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare în condiţii optime, asigurarea în bune 
condiţii a instalaţiilor de furnizare a energiei electrice, gaze, apă şi orice altă problemă se poate ivi să 
fie anunţată cu rapiditate", a declarat inspectorul general şcolar al Municipiului Bucureşti, Florin 
Lixandru. 
USR Bucureşti: Se închid şcolile din cauza traficului: Firea recurge la aceeaşi soluţie 
USR Bucureşti afirmat, duminică, pe Facebook, că şcolile nu se închid, în Bucureşti, de grija copiilor, ci 
din cauza traficului, afirmând că primarul Capitalei, Gabriela Firea, „recurge la aceeaşi soluţie ca şi 
anul trecut: închide şcolile ca să nu se închidă traficul”. 
 
„Spunem noi ceea ce Gabriela Firea nu vrea să recunoască. Se închid şcolile nu de grija copiilor, ci din 
cauza traficului. Într-o zi normală traficul este insuportabil. Într-o zi cu ninsoare şi ger, traficul este 
imposibil. Şi nu în sens metaforic, ci în sens tehnic. La ora 8:00 nimic nu se clinteşte”, a scris USR 
Bucureşti, pe Facebook. 
USR Bucureşti a afirmat că pentru a nu se vedea „proporţiile dezastrului”, Gabriela Firea, recurge la 
aceeaşi soluţie ca anul trecut. 
„Prin urmare, ca să nu se vadă proporţiile dezastrului, Gabriela Firea recurge la aceeaşi soluţie ca şi 
anul trecut: închide şcolile ca să nu se închidă traficul. Doi ani de revoluţie în trafic”, se arată în 
postarea făcută de USR Bucureşti. 
Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, duminică, la şedinţa comandamentului de 
iarnă, că, având în vedere avertizarea cod portocaliu de ger sub care se va afla Bucureştiul, şcolile vor 
fi închise în zilele de luni şi marţi. 
 
Zeci de mesaje în mediul online la adresa primarului Gabriela Firea 
În mediul online, oamenii s-au arătat revoltaţi de faptul că masura luată este una prea drastică în 
condiţiile în care afară zapada nu este nici macar aşternută. 
Bucureştenii spun că această decizie îi afectează în mod direct, în condiţiile in care „ această decizie 
nu se corelează cu alte prevederi legale „ şi trebuie  „să se milogească la sef „ pentru două zile de 
concediu.   
Cei care au comentat la postarea Gabrielei Firea îi atrag atenţia acesteia, într-un mod ironic, că „ 
discriminează „ celelalte zile lucrătoare pentru care se anunţă tot -8 grade. „ Când mergeai la şcoala 
ce temperaturi erau şi cât era stratul de zapadă ? A înnebunit lupul „  sau „ De ce nu se inchid şi 
facultăţile, doamna primar. Studenţii nu răcesc ? „, sunt doar câteva dintre comentariile oamenilor în 
mediul online. 



Gabriela Firea a convocat astazi Comandamentul de iarnă la Primaria Capitalei, ca urmare a 
avertizărilor de vreme deosebit de rece şi vânt puternic, care se va transforma, zilele următoare, în 
viscol şi ninsoare abundenta.  

Agerpres 

https://www.agerpres.ro/social/2018/02/25/isj-arges-permanenta-in-toate-scolile-in-prezent-nu-
sunt-elemente-care-sa-conduca-la-suspendarea-cursurilor--61739 
 
Comandamentul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş a decis, duminică, asigurarea 
permanenţei în toate unităţile de învăţământ şi monitorizarea evoluţiei vremii, neexistând 
deocamdată elemente care să conducă la suspendarea cursurilor. 
 
Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Argeş, în paralel vor fi monitorizate 
starea drumurilor, precum şi alimentarea cu energie electrică, apă şi cu agent termic a unităţilor de 
învăţământ. 
 
"În funcţie de îndeplinirea acestor condiţii, vom analiza toate situaţiile punctual şi vom decide dacă 
se impune suspendarea cursurilor în una sau mai multe unităţi din judeţ. La acest moment nu sunt 
constituite elemente care să conducă la suspendarea cursurilor în nicio unitate", se precizează în 
comunicatul IŞJ Argeş. 
 
Judeţul Argeş se va afla, începând de luni, sub cod portocaliu de temperaturi foarte scăzute, potrivit 
unei avertizări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie. AGERPRES/(AS - autor: George 
Onea, editor: Antonia Niţă, editor online: Ada Vîlceanu) 
 
ALTE ȘTIRI IMPORTANTE 
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